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Megrendelés
telefonon (munkanapokon 9-17 óráig): 

06 1 432 62 96
Kérjük adja meg nevét, címét, telefonszámát,

illetve a kezelőorvosától kapott
vásárlói kódját!

VÁsÁrlói kód HelYe

• Arthrosis kezelése
• Ízületi fájdalom kezelése

• Ízületi dysfunctio kezelése

HatékonY
ViszkoszuppleMentÁciós

kezelés

3x

HogYan Működik a térdÍzület?

Az itt bemutatott kezelési mód megértéséhez elő-
ször is azzal kell tisztában lennünk, hogyan is mű-
ködik a térdízület.

A térdízületben kapcsolódik egymáshoz a comb-
csont, vagyis femur és a lábszárcsont, más néven 
tibia. Az ízületet a térdkalácscsont, vagyis patella 
fedi be, és izmok, inak és szalagok tartják össze, 
amelyek lehetővé teszik a térd hajlítását és nyúj-
tását.

A két csont találkozásánál a csontvégeket egy nagy 
ellenállású anyag, az úgynevezett porc borítja. Az 
ízületi üreg ízületi nedvet tartalmaz, amely tompítja 
a testsúly által a térdízületre gyakorolt erőhatáso-
kat és kenőanyagként szolgál a csontvégeknek; 
hasonlóan, mint az olaj a nyikorgó zsanéroknak.

Ízületi kopás esetén az ízületi nedv elveszíti azon 
képességét, hogy kenőanyagként viselkedjen, és 
hogy hatékonyan tompítsa a térdre ható erőket. 
Ennek eredményeként a porc elpusztul, és a porc-
borítás nélkül maradt csontvégek egymáshoz érve 
fájdalmat okoznak.

HatékonY kezelés 
az osteoartHrosis

Által okozott
fÁjdaloM enYHÍtésére
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Az arthrosis a leggyakoribb ízületi betegség, amely 
jelentősen nehezíti a betegek mindennapi életét.

Az arthrosisos betegek fő problémái: fájdalom, 
mozgáskorlátozottság, a NSAID szedésből adódó 
mellékhatások

A viszkoszupplementációs kezelés tartós megol-
dást jelenthet a betegek panaszainak enyhítésére 
és igen alacsony  kockázattal alkalmazható.

Az ortHoVisc® injekció kiemelkedő tulajdonsá-
gainak köszönhetően vált az egyik vezető intraar-
ticuláris hyaluronsav készítménnyé a nemzetközi 
gyakorlatban.

az ortHoVisc®
legfontosabb tulajdonsÁgai

• Magas molekulatömeg / 2,1 millió Dalton
• Kinematikus viszkozitás / 69000 cSt
• Nagyfokú biológiai tisztaság
• 3x-os adagolás
• Fermentációs technológiával állítják elő, így kizárt 

az állati fehérjékkel történő szennyeződés lehe-
tősége

az ortHoVisc® injekció
felHasznÁlÁsi leHetősége

Az ortHoVisc® alkalmazási sémája (három egy-
mást követő héten egy-egy injekció) az orvos szá-
mára lehetőséget biztosít a kezelés hatékonysá-
gának ellenőrzésére, a betegek számára pedig 
nem megterhelő.

 
terMékek

• ortHoVisc® 2 ml
• ortHoVisc® Mini 1 ml
15 mg HA/ml, adagolás: 3 hétig 1 injekció/hét
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